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রাজনীণিতি মূল রাজনীণির মানুষতদর সু্প্রণিষ্ঠা দরকার 

-মৎস্য ও প্রাণিস্ম্পদ মন্ত্রী 

ঢাকা, ০২ জানুয়াণর ২০২১ (শণনবার) 

মৎস্য ও প্রাণিস্ম্পদ মন্ত্রী শ ম ররজাউল কণরম এমণি বতলতেন, রাজনীণিতি মূল রাজনীণির মানুষতদর সু্প্রণিষ্ঠা করা দরকার। মূল 

রাজনীণিকরাই রাজনীণিতক প্রণিণষ্ঠি কতর। রাজনীণি সু্প্রণিণষ্ঠি হতল আমাতদর ণিণি সু্দৃঢ় হতব। প্রণিকূলিা, প্রণিবন্ধকিা ও কণ্টকাকীিণ 

িণরণিণি আমরা রমাকাতবলা করতি িারতবা। মূল রাজনীণি এতলাতমতলা হতয় রেতল িাতস্র ঘতরর মতিা অতনক ণকেুই রিতে যাতব। 

এজনয রাজনীণিতি হঠাৎ উত্থান হওয়া ও চতল যাওয়ার অশুি স্ংসৃ্কণি রেতক রবণরতয় আস্তি হতব।" 

শণনবার (০২ জানুয়াণর) রাজধানীর ঢাকা ণরতিার্ণ াস্ণ ইউণনটি ণমলনায়িতন 'জনিার প্রিযাশা' নামক স্ংেঠন আতয়াণজি বাংলাতদশ আওয়ামী 

লীতের রকন্দ্রীয় রনিা ও স্াতবক প্রণিমন্ত্রী আ খ ম জাহাঙ্গীর রহাস্াইতনর স্মরি স্িায় ণবতশষ অণিণের বক্ততবয মন্ত্রী এস্ব কো বতলন । 

'জনিার প্রিযাশা' এর স্িািণি এম এ কণরতমর স্িািণিতে স্মরি স্িায় প্রধান অণিণে ণহতস্তব উিণিি ণেতলন বাংলাতদশ আওয়ামী 

লীতের রপ্রণস্ণিয়াম স্দস্য রবেম মণিয়া রচৌধুরী এমণি। ণবতশষ অণিণে ণহতস্তব আতরা উিণিি ণেতলন আওয়ামী লীতের রকন্দ্রীয় রনিা 

িাাঃ রমাস্তফা জালাল মণহউণিন, আওয়ামী লীতের স্াংেঠণনক স্ম্পাদক আহমদ রহাতস্ন এবং িাণনস্ম্পদ উিমন্ত্রী এ রক এম এনামুল 

হক শামীম এমণি। 

আ খ ম জাহাঙ্গীর রহাস্াইতনর রাজননণিক জীবন স্মরি কতর মন্ত্রী এস্ময় আতরা বতলন, "আওয়ামী লীে করতি হতল রশখ হাণস্নাতক 

মানতি হতব, মূল আওয়ামী লীেতক মানতি হতব। রাজনীণির কঠিন অবিায়ও আ খ ম জাহাঙ্গীর রহাস্াইন বঙ্গবনু্ধর আদশণ ও মূল 

আওয়ামী লীতের রচিনার বাইতর যান ণন। এ জািীয় মানুষরা ণবণিন্নিাতব হাণরতয় যাতেন।" 

বঙ্গবনু্ধ কনযা রশখ হাণস্না ণফতর না আস্তল আজতকর আওয়ামী লীে, আজতকর স্রকাণর বযবিািনা ও উন্নয়ন হতিা না উতেখ কতর শ ম 

ররজাউল কণরম আতরা বতলন, "অতনক প্রণিকূলিা রমাকাতবলা কতরও রশখ হাণস্না অণবচল অবিাতন ণেতলন। এ কারতি আওয়ামী লীে 

ঘুতর দাাঁ ডাতি রিতরতে। মূল আওয়ামী লীে ণফতর এতস্তে। যুদ্ধািরাধীতদর ণবচার হতয়তে, বঙ্গবনু্ধর খুণনতদর দাণিকিা চূিণ হতয়তে। আমাতদর 

স্ম্পদ রশখ হাণস্না। আশা-িরস্ার রশষ আশ্রয়িল রশখ হাণস্না। মুণক্তযুতদ্ধর প্রণিেণব রশখ হাণস্না। বঙ্গবনু্ধর প্রণিণবম্ব রশখ হাণস্না। িাাঁ তক 

অনুস্রিকারীতদর রাজনীণিতি প্রণিষ্ঠা করতি হতব। স্কতল ণমতল রশখ হাণস্নার রনিৃতে বঙ্গবনু্ধর আদশণ বাস্তবায়তনর জনয দৃঢ়িার স্তঙ্গ 

চলতি হতব।" 
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